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ST-läkarna på 
röntgenklini-
ken vid Karo-
linska univer-
sitetssjukhu-
set i Solna har 
delat ut »Årets 
ST-ros« till 
den specialist 
som gjort mest 
för ST-läkarna på kliniken.

Årets hedervärda mottaga-
re är Fausto Labruto och i 
motiveringen från ST-läkar-
na framförs bland annat: 
»Genom sitt kunnande, sin 
professionalism och kollegia-
litet är han en sann inspiratör 
och ett föredöme för blivande 
radiologer. På ett alltid lika 
trevligt och tålmodigt sätt tar 
han sig tid och delar med sig 
av sina imponerande breda 
och djupa kunskaper.« n

Årets ST-ros utsedd 
vid Karolinska i Solna

Fausto Labruto

Christoffer 
Odensten, 
överläkare 
vid kirurgkli-
niken, Sun-
derby sjuk-
hus, har till-
delats Sylf 
Norrbottens 
handledar-
pris för 2012.

Han får priset med motive-
ringen: »För ett stort och 
konsekvent engagemang i ut-
bildningen av såväl kirurger 
som AT-läkare och studenter. 
Christoffer förmedlar kun-
skap i stort och smått, mjukt 
och hårt med en glöd och in-
tensitet som gör det omöjligt 
att inte smittas av hans enga-
gemang och kärlek för yrket. 
Trots en stor arbetsbelast-
ning finner han alltid tid att 
se och handleda sina yngre 
kollegor. Utan Christoffer 
skulle vi inte bli de läkare och 
kirurger vi kan och vill bli.« n

Norrbottens 
Sylf-Mäster 2012

Christoffer 
Odensten

läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

Anne-Marie Landtblom är 
sedan den 1 mars professor i 
neurologi vid Hälsouniversi-
tetet i Linköping. n

Ny professor

Svenska psykiatriska fören-
ingen har följande styrelse 
2013–2014: Lena Flyckt 
(ordf), Hans-Peter Mofors 
(vice ordf), Cecilia Mattis-
son (sekr), Karin Grönvall 
(facklig sekr), Ullakarin Ny-
berg (vetenskaplig sekr), 
Astrid Lindstrand (kassör), 
Tove Gunnarsson (redak-
tör),  Lise-Lotte Risö Ber-
gerlind och Fredrik Åberg 
(ledamöter) samt Isak Sund-
berg (ST-representant). n

SPF:s nya styrelse

Gun Boström, Åkersberga, 
63 år, död 2 mars
Albert Broomé, Helsing-
borg, 86 år, död 27 mars
Renée Hilmersson, Göte-
borg, 67 år, död 26 februari
Anders Tillegård, Djurs-
holm, 66 år, död 17 mars

Avlidna

Ur stiftelsen Palle Ferbs min-
nesfond finns ett belopp om 
120 000 kr tillgängligt för ut-
delning våren 2013.  Enligt 
stadgarna ska medlen stödja 
klinisk och kliniskt oriente-
rad forskning inom neurolo-
gin med tyngdpunkt på my-
asthenia gravis, Parkinsons 
sjukdom eller Alzheimers 
sjukdom. Företräde ges åt nya 
projekt med ännu begränsade 
resurser. Lönekostnader 
täcks inte.

 Ansökan ska innehålla 
uppgift om sökt belopp, kost-
nadsmotivering, sökandens 
övriga beviljade anslag inom 
ämnesområdet, projektbe-
skrivning och meritförteck-
ning samt adress (institution, 
post- och e-postadress, tele-
fonnummer). I tillämpliga 
fall ska utlåtande från etik-
prövningsnämnd bifogas. 
Särskilt ansökningsformulär 
krävs ej. 

Ansökan ska vara stiftelsen 
tillhanda senast den 20 maj 
2013 under adress Palle Ferbs 
minnesfond, c/o Ritva Matell, 
neurologiska kliniken, R3:04, 
Karolinska universitetssjuk-
huset, Solna, 171 76 Stock-
holm. Ytterligare upplysning-
ar lämnas via e-post:
ritva.matell@karolinska.se n 

Anslag att söka till  
neurologisk forskning

Karlskrona läkareförening 
inbjuder till sitt 1 383:e ordi-
narie sammanträde, torsda-
gen den 25 april, kl 18.30, å 
Sjöofficerssällskapets lokaler 
i Karlskrona
Tadeusz Wieloch: Aktuell 
strokeforskning
Anmälan görs per e-post: 
karlskrona.lakareforening@
gmail.com
För information, kontakta 
e-post: hakan.klementsson@
ltblekinge.se

Svenska neurologförening-
ens vårmöte 2013, 29–31 maj, 
Folkets Hus, Falun
Tema: Neurologi i ett bredare 
perspektiv – möten med an-
gränsande specialiteter
För information,  se ‹www. 
neurologforeningen.org›

Vård efter hjärtstopp, skan-
dinaviskt utbildningsmöte 
30–31 maj, Skånes universi-
tetssjukhus, Lund
För mer information, se 
‹www.malmokongressbyra.
se/hjartstopp›

Senior i centrum, kongress i 
geriatrik och palliativ medi-
cin, 29 maj–1 juni, Malmö 
Arena och Malmömässan
För mer information, se 
‹www.senioricentrum.se›

18th Nordic congress of  
general practice, August 21–
24, Tampere, Finland
Theme: Promoting part-
nership with our patients – a 
challenge and a chance for 
primary care
For more information and 
programme, see ‹www.
nordicgp2013.fi›

Eurothrombosis 2013, 3–5 
oktober, Uppsala, i arrange-
mang av European Society of 
Cardiology
För information, se ‹www.
akademikonferens.uu.se/ 
eurothrombosis2013/›

Basal utbildning i abdomi-
nellt ultraljud för gastroente-
rologer och kirurger, 12–14 
juni, Karolinska universitets-
sjukhuset, Huddinge
Kursansvarig: Stephan Haas
Kursen riktar sig till blivande 
gastroenterologer och kirur-
ger som önskar basala kun-
skapar och färdigheter i ab-
dominellt ultraljud. Den teo-
retiska delen avhandlar 
grundläggande kunskaper 
om ultraljudsfysik och organ-
relaterade föreläsningar med 
möjlighet till frågor och dis-
kussion. Mer än hälften av 
kursen består av praktiska 
övningar som kommer att ske 
i små grupper
Antalet deltagare är begrän-
sat till 15
Kursavgiften är 4 500 kr 
(inkl moms)
Anmälan görs senast den 1 
maj per e-post: Stephan.
Haas@karolinska.se

2nd Scandinavian course in 
advanced haemodynamic 
monitoring, September 10–11, 
Practicum, Skånes universi-
tetssjukhus, Malmö
The course is designed for 
anaesthesiologists involved 
in the care of complex,  
haemodynamically unstable 
patients
For information, contact 
e-mail: anneli.kihlgren@ 
skane.se or michelle.chew@
med.lu.se

■■■  skicka in bidrag
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om 
namn« från våra läsare. Skriv 
och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag, vilka som fått 
utmärkelser, stipendier eller fors-
karanslag. Bifoga gärna ett foto.

Svenskt smärtforum 2013, 
24–25 oktober, Collegium 
Konferens, Linköping
Ur programmet:
•  Hjärnans aktivering vid 

smärta
•  Kan smärtskattning i sluten 

vård förbättras?
•  Biomarkör vid smärta – en 

möjlighet?
•  Hur kan man optimera 

innehållet i multimodal 
rehabilitering?

•  Forskning pågår: Presenta-
tion av nya avhandlingar

För mer information, se 
‹www.smartinformation.se›


